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VAN DE VOORZITTER. 

REDACTIONEEL. 

Voor het komende wedstrijdseizoen wensen 
WlJ onze atleten veel sukses!! 
Zoveel sukses dat wij o.a. vele nieuwe 
rekords in onze komende clubbladen kunnen 
vermelden. 
Kopij voor het volgende nummer gelieve U 
voor 8 mei in te zenden. 

Tijdnood noodzaakt mij dit artikeltje heel kort te houden, terwijl er juist op

nieuw zoveel te schrijven valt over de Haarlemse atletiek. Bijvoorbeeld over het 
feit, dat deze Haarlemse atletiek begin mei een trainingloos tijdperk ingaat, om
dat er dan in Haarlem geen enkel veld voor atletiektraining beschikbaar zal zijn. 
En ook over het feit, dat men in de topleiding van de K.N.A.U. nogal ontstemd is, 
daar wij hebben durven stellen, dat men juist in die hoogste K.N.A.U.-kringen 
toch eigenlijk zo weinig heeft gedaan voor het tot stand komen van een sintel
baan met accommodatie in Haarlem. Wel, het is natuurlijk mogelijk, dat er wel het 
een en ander is gebeurd9 maar daarvan weten wij dan als vooraanstaande atletiek
vereniging echt niets af'. Behalv~ dan het simpele briefje, dat enkele maanden 
geleden, na het bekend worden van de rijksgoedkeuring van de tweede honkbalaccom
modatie, op ons verzoek aan de N.S.F. is gezonden. Een briefje, waarin bepaald 

geen enkele verbazing, laat staan verontwaardiging doorklonk. 
Zeer zeker, op technisch gebied is er veel gedaan door twee mensen, die toevallig 
leden van verdienste van onze vereniging zijn, n.l. de Heren Korver en Rinkel, in 
nauwe samenwerking met ons lid Van Welsenes als vertegenwoordiger in de Haarlem
se Sportraad. Dat is genoegzaam bekend. 
Maar het K.N.A.U.-bestuur zelf, nee, van zijn acties weten wij niets af. Het zou 
natuurlijk prettig we~en wanneer ons daarvan iets bekend zou zijn en ik ben er 
van overtuigd, dat de redactie van ons clubblad gaarne aan het hoofdbestuur van 

de Unie gelegenheid zou willen geven onze vereniging kennis te doen geven van de 
gevoerde acties ten gunste van het tot standkomen van de sintelbaan. 
Ik zou ook nog graag iets willen schrijven over de opkomst bij de zojuist begon
nen avondtraining, die bepaald nog niet daverend te noemen is, vooral wat de se
nioren betreft. Maar er wordt al op me gewacht. Daarom nog snel één ding: 
maandag 3 juni (2e Pinksterdag) gaan we met de gehele . ploeg naar Antwerpen voor 
de trialmeet met Beerschot en Vlug en Lenig. Dit wordt de eerste grote clubwed
strijd van het seizoen. Houdt daarom deze dag vrij. Dit kan, nee dit moet een 
prachtige 11Haarlem"-dag worden! 

D. Hagtingius. 

OFFICIEEL NIEUWS. 

Om aan te schaffen: "Haarlem11 -embleem voor wedstrijdshirt 
" 11 voor trainingspak 

" 
" 

insigne 
trainingspakm/embleem maat 4 

" 5 
11 . 6 

" 7 
I! 88 

Bovenstaande artikelen Z~Jn verkrijgbaar bij penningmeester 
wegenstraat 64, Haarlem, tel. 20798 en op alle trainingen. 
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f 0.75 
" 2.25 
11 1. 25 
" 30.25 
"31.25 
11 32.25 
" 32.25 
" 33.25 

van Drunen, Noor-



VOORGESTELD ALS LID: 
.. . ' · [· 

'' 
· :· Raadhuisstraat Heemstede c. van Zeventer 7 '· -5 -1947 ·2 .· - . 

. L.W~ . Roose- · 22 .. 11 -1950 
, .. 

Essehenlaan 7 Bl oË:~rnendaal R·. · kleyn 28 - 1 -1948 Zandvoortselaan 351 Bent veld.. 
H. Kleyn 10 3 -1946 Zandvoortsslaan 351 Ben:tvE3ld ,_. .. .. 
P. K1Q_ê.' -.. . . 16 1~---.:.. 19-39- --'-· pfä · -cros overve-en 
F. vcp1 .der Wiel 13 - 12 .-1'940 --Rarnplaan 43 Haarlem 
Bezwaren tèg-en deze. leden gelieve U binnen 14 dagen kenbaar te rnaken bij het 
bestuur. ' <; . • 

De in ons vorig clubblad voorg-estelde leden zijn als lid aang-enomen. 
ADRESWIJZIGING: 

A. Mulder 
H. Mulder 

. PEIWONALI;A.."- . 

Brederoodseweg 64 
_Breder()odseweg 64 

~.::. '· 

·San:tp.oox.t .. zuid -
San ~p ·oo;rt zuid· · 

·- •. , ., ..... . . . . . . . •J -
'Dat er de 27e rnaart j.l. te ,l~ànnickepda!Il bij . . <i~ , Paroçhiekerk een kleine yerkeers
opstopping is geweest, kunnen wij U, en' inet -graagte~ · verkiaren. - Krij~ Kroezen en 
Jacoba Konijn traden aldaai' in,: J:l:~~ hU:}'Ie_~~ _jk_~ -~it: · . ~a<!i'. :~ ~lles .. ui tst.ekend is verlopen, 
willen wij zowel Krijn àls Jacoba n~111ens all.e H.A.V.-ers van harte felicitere1;1 en 
een gelukkig 1 even samen to'ewÈmsèn. · · - · · 

De dertiende van een maand is in 't algemeen een mooie dag. Voor al degenen, die 
bijgelovig zijn, zij vermeld; dát· men vroeger ó6kin spoken eil heksen geloofde. 
En ten overvloede kunnen wi-j U berichten, dat '·één van'· onzè vrienden op de dertien
de geboren is. Dat Jaap de Reus juist de dertiende gekozen heeft om voortaan jaar
lijks in huiselijke kring te vieren, vinden wij een wijs besluit. Daarom Jaap en 
Mar~hi (geboren Brandt) met deze eerste feestdag d.d. 13 april 1963 onze . . z~er 
hartelijke gelukwensen. Wij en daar bedoelen wij alles wat H.A.V.-er · heet eh zich 
zo noemt in .clubverband, leefden. van ' harte ·met .jullie mee · ten stadhuize en ter -
receptie. · . 
Mocht er nog iemand zijn, · die deze datum nog niet in zijn àg;enda aangestreept 
.heeft, .schrijf daar bij: trouwdag Jaap · en Marthi. · · ·. · 
·voor het fruit, de bloemen en . het vele b. ezo~k, · dat ik tiJdens mijn _verblijf . :\; :~ 
het Marine hospitaal mocht on~vangen, zeg i~ a:).le H.A. v •. -ers ._heel :hartelijk dank! .... r 

Joop van .Druqen. 
BESTUURSMEDEDELING. 

De laatste jaren zijn er nogal m-oeilijkheden gerezen bij de incasso van door onze 
1 ed'en verschtÜdigde inschrijf gelden. · ., 
In ziJn jaar~ersiag verz.ocht onze ·wedstrijdseoretaris om suggesties. t'.eneinde dit 
probleem op 'te lossen. Op de_ jaarvergadering is er echter geen opl·o.ssing gevonden, 
zodat het bestuur de taak had zich hierover nader te beraden4 · I . . . . . . . . . . . Het bestuur heeft nu in .de laatste bestuursvergadering het volgende p~eslui t geno-
men: elke H • .A. .• V.-er, die d,it . jaar aan wedstrijden wenst deel te nemen :stort vóór 
de p.anvang v:an het seizoen o~j onze . wedstrijdsecretaris H. Busé een b.edrag. Voor 
senioren is ·di i bedrag op f 5·-~, , voor: jun ioren op f 2. 50 bepaald. . . 
Wanneer een a:tl eet nu voor ee·n wedstrijd heeft ingeschreven wordt het . versohuldig
de inschrijfgeld op zijn tegoed in mindering gebracht. Zodra zijn tegoed mi~der 
d:an f 1.-- bedraagt, dient hij voor bijstorting tot ten minste f 5·-- rasp_. f 2.50 
zorg te drp.gen. ·- · · 
BELANGRIJKz wanneer men zich niet aan bovenstaande ·regels houdt, d.w.z. wanneer 
men niet voor een voldoende saldo zorg draagt, word't men onder' . geen erikele voor-

.waa~de ingeschreven. · · 
Aan . het einde van het wedstrijdseizoen .wordt het ' tego·ed aan de desbetreffende 
atleten terugbetaald. 

C.H.Lagendijk> 
secr. 

VAN DE PE~GMEESTER. 

Volgens -het· nieuwe reglementsartikel, goedgekeurd op de algemene jaarvergadering 
zijn die leden, die tussentijds als lid bedanken (dus binnen he~ lopende kalender
jaar) verplicht de contributie van de K.N.A.U. over dat gehele jaar te voldoen. 
Het bedanken alslid kan alleen SCHRIFTELIJK geschieden. 
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CONTRIBUTIEBETALINGEN PER GIRO. 

Leden 7 die hun contributie per giro voldoen dienen de verschuldigde contributie 
over het . eerste halfjaar 1963 ~66r 15 mei . a.s. te voldoen. 
Gaarne storting op giro 64 38 -8:3 ten name . van de penningmeester H.A. V. "HAARLEM" 
te Haariem. · · · 

CONTRIBUTIETARIEVEN. 

t/m 15 ··. ·ja~r 

jan t/m maart vanaf 1 april. 

16-17 jaar 
18 ... 1-9 jaar 

20 jaar en ouder 

HET CLUBKOSTUUMl 

f 1.--
11 1. 25 
11 1.75 
11 2. 25 

per maand f 
11 11 11 

11 11 11 

11 11 11 

1. 25 ·per maand. 
1. 75 11 11 

2.25 11 11 

2.75 11 h 

J. van Drunen. 

Reeds talrijke··keren is hierover in óns orgaan geschreven. Dit keer is het echter 
meer dan ernst. De K.N.A.U. heeft opdracht gegeven aan alle wedstrijdorganisaties 
en juryleden7 om atleten7 die niet in het voorgeschreven clubkostuum aan de start 

-.verschi jnen7 onmiddellijk van deelname uit te ·sluiten. 

TEN OVERVLOEDE NOGMAALS ONS CLUBKOSTUUM: 

wit singlet met rode bies, voorzien van 
11 HAARLEM11 -embleem 7 wit broekje eveneens 
met rode bies. 
Singlet en broekje zijn verkrijgbaar bij 
sporthuis 11 Haarlem". Embleem bij de pen
ningmeester. 

J. van Drunen. 
DE SPORT-TOTO. 

De. registratie voor het nieuwe poolseizoen 1963-1964 is begonnen. Een zeer drin
gend beroep willen wij doen op al onze leden en donateurs 7 om 7 wanneer men aan 
de sport-toto wenst deel te nemen 7 dit via onze vereniging te gaan doen. Ook 
ouders, familie l eden en kennissen moeten worden bewerkt om zich te laten registre
ren via de H.A.V. 11 HAARLEM11 • De inkomsten, verkregen uit deze toto 7 zijn or.misbaar 
voor onze vereniging. 
Bij onderstaande adressen liggen de registratiekaarten te wachten op de afnemers: 

S.A. Kat 
J.J.P. Kraayer 
J.J.P. Kraayer 
H.N.A. Goossens 
C. Kuyer 
C. Catsburg 
Th.W. Roerdink 
Fa. Kuyer & Leeman 
J.· Bijster 
H. ·Busé 
J. van Drunen 
J. de Vries 
D. Jordens 
P. Kluit 

Doelstraat 33 
Grote Markt 17 
Nassaulaan 5a 
Schatersingel 89c 
Schatersingel 131 
Hogerwoerdstraat 6 
Kloosterstraat 33 
Eksterstraat 104 
Schalkwijkerweg 1 
Godfr. v. · Bouillonstr 
Noorwegenstraat 64 
Olycanstraat 40 
Zuidertuindorpiaan 29 
Wagenweg 106 · 

Centrum 
11 

11 

achter station 
I I 11 

.. noord . 
· n 

11 

oost 
67 ·u 

schalkwijk 
west 

11 

zuid. 

Je ziet, een net van adressen door geheel Haarlem. Bij bovenstaande adressen 
~nnen ook wekelijks de poolformulieren ingeleverd worden. 
Le.d.en Va.n "Haarlem", stap vandaag of uiterlijk morge.n naar één van deze adressen, 
haal de nodige registratiekaarten voor buren, kennissen, enz. enz.); : je geeft hier
mede niet alleen de onmisbare steun aan je veren~g~ng, maar je hebt wanneer je 
meepoolt bovendien wekelijks de kans op die f 50.000.--

Doe je best t 

Namens de poolcommissie, 

,. J. van Drunen. 



VAN :OE WEDSTRIJDSECRETARIS. 

vVEDSTRIJDAGENDA. 

5 
11 . 
12 
19 
19 
22 
23 
26 
26 
26 
29 

3 

mei 

juni (2e 

Beverwijk 
Amsterdam 
Wormerveer 
Beverwijk 
Amsterdam 
Amsterdam 
Den Haag 
Krommenie 
Beverwijk 
Oostzaan 
Leiden 

Nieuwelingendag 
C'.en D-jeugdwedstrijden 
B - C en D-jeugdwedstrijaen 
Drie Districten Ontmoeting 
A en B-jeugdwedstrijden 
Avondwedstrijden 
Avondwedstrijden 
25 km. wedstrijd 
A en B-jeugdwedstrijden 
Baanwedstrijden 
Avondwedstrijden "Gouden Spike"-

Pinksterdag) 
Antwerpen 
Voor deze 

Trialmeet Beerschot - V & L - H.AV 11 HAARLEM11 

wed·s-t"I--i'~d volgt nader 'bericht per circulaire • . 

LEEFTIJDSGRENZEN JUNIOREN VOOR 1963. 

A jongens~ geboren in de jaren 1944 en 1945 
B " " 11 .. - ff 11 1946 en 1947 
c " " " 11 11 1948 en 1949 
D " " ff 11 ff 1950 en 1951 . . . ~ 

Jongens, geboren na 1951, zijn niet gerechtigd tot deelname aan wedstrijden. 

UITSLAGEN VAN HIER EN DAP~. 

10 maart: Maple Leaf 9 Hilversum. 

14e Rob Folmer 3e c. klasser 
77e Martin Labeur 26e C. klasser 

108e Jel Doornbosch 43e D. klasser 
114e Ton van Zijl 48e D. klasser 
128e Ruud Kitseroo 56e D. klasser 

23 maart: Zilveren Molenwedstri jd·2 Leiderdorp. 

uitslag 10 km. 

63e Bas Fennis 29e B. kl 37m45seo 
75e Gerri t v.d. Bosch 13e C.kl 40m30sec 
76e Ruud Kitseroo 18e D.kl 40m38sec 
95e Ton van Zijl 29e D.kl. 41m--sec 

24 maart: Floraparkloop 2 Amsterdam noord + 6000 

13e Arie Kortekaas 6e A.klasser. 

m. 

15 km. 

57m50sec. 
61m10sec. 
61m10sec. 
64m05sec. 

30 maart: Nationale Indooratletiekwedstrijden R.A.I., Amsterdam. 

70 meter horden A. 

20 km. 

1u18m03sec. 
1u21m27sec. 
1u21m37sec. 
1u35m46sec. 

2e serie: 2e Harry Joacim 10.1 sec. ' Finale 2e (aèhter Eef Kamerbeek) 9.8 sec 

Hoogspringen Heren A. Hoogspringen Heren B. 
6e Ton van Zijl 1.70 meter 7e Wim Krijnen 1.70 meter. 

Polsstokhoogspringen Heren A. 
7e Wim Krijnen 3.30 meter 

7 april: Cross + 15.600 mtr 9 Den Haag. 

Bas Fennis enGerrit van den Bosch waren o.a. de deelnemers aan een cross te 
's Gravenhage. Het parcours van ruim drie kilometer moest vijf maal worden afge
legd, zodat de totaalafstand ongeveer 15.600 mtr. bedroeg. 
Voor Bas werd een tijd van 59.20 sec. en voor Gerrit 1u4m28 sec. genoteerd. 
Gezien de zeer sterke wind en terreinhandicap 9 bemoedigende tijden. 
De algemene klassering is niet bekend (ook niet aan Bas en Gerrit). 
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REGLEMENT VOOR HET NIEUVr.E COMPETITIESTELSEL EN HET HERENCLUBKAI\iPIOENSCHAP VAN 
NEDERLAND VOOR ·: )lGl:_ .. . 

... . . ,.. __ ·· ····· 

SENIOREN EERSTE KLASSE: (programma A) 

Deze klasse bestaat uit 6 verenigingen~ die éénmaal per . jaär - aan het einde van 
het seizoen- in : een ~es-verenigingenkamp strijden om het Clubkampioenschap van 
Nederland (P dL -:beker). 

PROGRAMMA. 

100m - 200m - 400m - Boom - 1500m ~ 5000m hardlopen 
110m- 400m hordenloop 
verspringen hoogspringen - hinkstapspringen - polsstokhoogspringen 
speerwerpen - discuswerpen - kocelstote·n 
4 x 100m en 4 x 400m estafette. 
WEDSTRIJDREGLE!IlENT. .· , . 

ledere ve;re_niging mag te_r:vhoogste met 2 deelnemers in de persoonlijke nummers en 
1 ploeg in .. de estafettenummers uitkomen. Een dee:Jneniér mag ten hoogste aan 2 
nummers deelnemen en bovendien aan één estafettenummer. Bij de loop- . ~n horden
nummers worden geen finales verwerkt, maar er-- wbrd:.e·n .- zonodig series-~ a~ tijd ge
lopen. In het laatste geval zal in ieder:e serie één ·deelnemer van elke club moe
ten worden geplaatst. De prestaties word'en. gewaardeerd overeenkomstig de I.A.A.F. 
puntentelling. 

PROMOTIE-DEGRADATIE. 

1 e - '2è klasse. 

De laatste clubs uit de finale 1 e klasse strijden met de eerste vier ·c·lubs uit 
de finale 2e klasse aan het begin van het volgende . seizoen in een we~str~jd met: 
programma A (zie boven) om twee plaatsen in de_ 1ë klasse. 

KLASSE-INDELI NG. . ' 

DE MINIMUM-EISEN VOOR PROMOTIE IN 1963 ZIJNg 

B-A C-B D-C 
100 meter 11.- sec 11.4 sec .· · 12.- .. sec 
200 22.5 . -~~: ~;._ :~-=-: :·· -- 25.-
400 51 .- 56.-
Boo ... 1.55·5 2.02.- 2.08.-

1000 2.30.- 2.40.- 2.50.-
1500 4.02.- 4.12.- 4.32·;;... 
3000 8.50.- 9·15.- 1o.oo • .:.. 
5000 15.40.- 16. 20._- 1( •.. 1Q.- .. . . 

'0000 33.00.- -34.00.- 36.oo.- -
15 kilometer 51.00.- 54.00.- 57.00.-
20 1.10.00.- 1.15.00.- 1.20.00.-
25 : f~ 30 .oo 0--. 1 .40 .oo .- -- 1. 50 .oo.- .. ····· . . . . 

marathonloop 2.55.00.- 3.10.00.- 3. 25.00. ~---:-' -~ .... . -·-·--·-· ·-·· 
1 uur 17 ·500 meter 16.500 metei 15.500 meter 
3000 meter steeplè chase 10.10.- sec 10.43.- sec 11.05.-:- _sep. .. ' 
110 meter horden ... -- ~- 16. 5 sec 17.5 sec 18 ·. · 5 -~sec · 

·' 200 meter horden 27.- sec 28.- sec 29.- sec 
400 meter horden 59·- sec 62.- sec. 65.-' SèC 
verspringen 6.60 meter 6.20 meter 5-·: 85 meter 
hoogspringen 1. 76 meter 1.66 mete,r 1. 58 meter 
hinkstapspringen 13.--

. . I 

11.75 me:ter meter 12.50 meter · 
polsstokhoogspringen 3.35 meter 3.-- meter 2.65 meter 
speerwerpen 52.-- meter 48.- meter 43.-- meter 
discuswerpen 40.-::- meter 35.-- meter 32,-- meter 
kogelstote):l . 13.-- meter 12,;,-- meter 11 .-- meter · 
kogelslingeren 38.-- meter . 34•---meter 29.-- meter 
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EIGEN CLUBGEBOUW MET GEMEENTELIJKE S.TEUN ( 1/3-1/3_:·1/3 ) • 

Met deze kop werd in Landelijk Contact+ van april een artikel van E.Kupers Jr. 
aangekondigd, dat onze volle belangstelling· had. Dat' mag begrijpelijk worden ge
vonden, nu we sedert onze jaarvergadering van februari j.l. met serieuze plannen 
rondlopen om een eigen clubgebouw te bezitten. 
We nemen dit artikel graag over om te laten zien,hoe elders verenigingsgebouwen 
tot stanè). k:wamen en nog komen. Kennisname ervan is ~en .stimulans; dachte.n yv.e, om 
met veel vaart ons bloedeigen HAV-huis te realiseren. 
Hier volgt het dang 

"De consequente doorvoering van de in 1946 . op initia ti.ef van de to,erun~lige 
voQrzi_ttE:)r van de Amsterdamse Voetbalbond genomen beslissing, da·f de. sport
verenigingen zelve zorg moesten dragen voor de bouw van kleed- en çil~bruim
te, heeft ertoe gelei,d, dat op vele sportparken juweeltjes van sporfgebou
wen î,ijn verrezen. In de eerste na-oorlogse jaren hebben vele verenigingen 
geheë1 uit eigen middeien 'de bouwstenen voor hun eigen tehuis aangedragen. 
Dat kon nog: enerzijds waren de bouwprijzen niet hoog, anderzijds bestond 
bij. vele werkgevers een . grote -bereidheid wat "materiaal" ter beschikking 
te' stellen, terwijl in de derde plaats de inkomsten uit de "plaatselijke" 
toto een welkome steun betekenden. 
Zo zijn in Amsterdam verschillende leuke, gezellige en doelmatig.e kleed
en .clubgebouwtjes tot stand gekomen. Maar de grote sportverhuizing, nood
zakelijk door de heroriëntering van bebouwingsplannen, vestiging van in-

• dustrieën, uitbreiding van de haven, aanleg van wegen, bracht .. aan het licht, 
da:t. · de hausse van de e~l:'ste na-oorlogse jaren v:erdwenen was. · 
De bouwprijzen zijn enorm gestegen, de inkomsten van de clubs daarentegen 
:blijven veelal gelijk, terwijl de toto als gelegaliseerd speeJ,middel, nu 
niet direct de verenigingakas spekt. 
En toch wilden overheid en sportbeweging gaarne het beginsel vàn de zelf
bo~w handhaven. De verenigingen, die dit in die jaren gepresteerd hebben, 
bieken, ondanks de vele zorgen, speciaal voor de penningmeester, zeer le
Venskrachtig. De binding, ·die de 'véreniging zo gaarne wil vormen, bleek 
groter geworden, evenalshet bezoek aan het eigen clubgebouw, de belang
stelling intensiever, kortom de "soos" voor jong en oud was herboren. Dit 
machtig brok gezelligheid, dat vooral in een grote stad van zo'n grote be
tekenis is,moest in bredere kring verbreid worden. Hoe nu voor de ruim hon
derd bloeiende sportverenigingen, die moesten verhuizen, een regeling ge-
vonden? . 
Dank zij de contacten, die door de Landelijke Contactraad zijn ontstaan, 
werd kennis genomen van het Groningse ·initiatief, dat in wezen staalde op 
dezelfde gedachte, n.l. zelf bouwen, een eigen tehuis scheppen, waar het 
goed toeven is. ' 
De bekende 1/3-1/3-1/3-regeling deed ingang. De gemeente stelt de vereni
gingen 1/3 va.n de bouwsom à fonds perdue beschikbaar, 1/3 als een rente
dragende lening en 1/3 moet de vereniging zelve opbrengen. 

·Deze aanpak betekent een beslissende stap om de mÉms, die gegrepen is door 
de sport, een tweede tehuis te gevenf een tweede tehuis, waar hij of zij 
vele vrienden a·ntmoet. · · · · 
Velen vinden de weg naar het sportpark, velen vinden in het soos-gedeelte 
een brokje levensvreugde, want een ieder toeft graag temidden van vrienden, 

· ciie een gelijke belangstelling hebben. Jonge mensen leren in dit milieu hun 
levenshouding bepalen, hebben de mogelijkheden tot een gezellige kout of 
een leuk partijtje tennis, kaarten of biljarten. In het kleine z·aaltje er
naast spreekt de jeugdl~iAer tot zi~n p~pillen, in de grote za~l zitten de 
ouderen, levende in de vereniging en toevende in het verleden, als zij bui
ten de stoere knapen van het eerste elftal zien trainen bij de uit eigen 
middelen gekochte lichtinstallatie. 
De sfeer , die in deze clubgebouwen heerst, is van bijzonder grote waarde. 
De leden hebben hier hun ontmoetingspunt; zij beleven het sportgebeuren 
met een inte.nsiteit, die zegenrijk is èn voor de verenigingen èn voor de 
leden zelve èn voor de stedelijke overheid." 

+het officieel orgaan van de Landelijke Contactraad voor de gemeentelijke 
bemoeiingen met de lichamelijke opvoeding en de sport. 
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BRIEVEN VAii LEZERS. 

In deze rubriek zal aan iedere lezer .. de gelegenheid gegeven worden ZlJn rancunes 
tegen anderen de vrije teugels -t .e ge:ven, .. . totlering en ver.inaak van ·.wee~ .- a.n.O.ere 
lezers. 
Opname in deze rubriek is_ niet npodzakelijk een bewijs van instemmir.g:. Vap. (met) 
de redactie. 

Beste Johan, 

Je moest eens weten hoe blij ik ben, dat je · dit nog zult kunnen lez:eh~ Je 
was volkomen groggy en zo rustig als ik alleen nog maar mijn opa ·gezieri ' heb' : 
toen hij dood was. ~!laar die zei niets. ' · .,. ... · · 

. Je lag in een houding die je ons tijdens · een trainin6 nooit zou • t ·oest'aan: 
hoofd en voeten in hetzelfde hori ·zontale 'vlak, Wij weten echter ··da't 'de mens 
zwak is en zullen jou . deze misstap dan ook niet euvel duiden. 

Maar nu vraag ik me af waarmee je deze lankmoedi~:;heid _verdiend hebt~ Vaak 
kwam je op E?en training naar ons·. toe, We prezen onze conditie al.s .we konden 
zeggen , dat w_e nog fit waren. Maar jij was pas tevreden a ls .wrp niet l,Ileer wis
téh wat condi ti.e-hebben betekent. Het professionalisme .is in . de . àt1etiek 
nog niet . doorgedrongen. Hier niet tenmi.nste. Jammer. ';:ant geloof me, zodra 
je ons eens een keer een heel klein beetje verwron6en ziel had overgelaten, 
was je op de · transfer geplaatst. En er ~iet meer af.;ekomen. Zware arbeid 
werkt e.chter als een hersenspoeling. Verdwaasd als we waren gingen we peige
rend onder de douche. En waren · je dankbaar voor deze edelmoedig·heid. 

Vveet echter, Johan, dat wij niet haatdragend zijn. -~ , ant toen de dag der ver
gelding gekomen scheen, hebben we je vërzor(s·d', '.·\ e waren bezorgd en geduldig. 
Zeven keer vroeg je me of je een blaciw oog häd. Acht keer heb ik je ~ezegd: 
"Ja JÖhan, een blauw oog, je ·rechter"; wantikwist dat je dat zelf niet 
kon zi~n omdat je een blauw oog had. 

Zoëven bracht ik de reden van onze lankm~edigheid in discussie. Dat was ge
meen. Dat wil ik onmiddellijk bekennen, gedachtig de zielegrootheid die jij 
in je beneve1~ste ogenblikken t;etoond hebt. V>iij KUBT.8N niet haatdragend ZlJn 
omdat je het · ook niet bent. Als iemand mij tegen de vlakte zou werken, zoals 
dat jou gedaan is, zou mijn diepste innerlijk, dat ikzelf niet eens ken, mij 
in mijn diepste bewusteloosheid doen s,,neken. In jouw toestand zou ,ik inmid
dellijk de;..:.ken aan gebotvierde wraakgevoelens. En omdat ik toch niets zou 
.kunnen doen, zou ik gaan s.ohelden • . Ik zou vragen wie mij deze kool gestoofd 
heeft. Of deze poets gebakken. Of deze ui gesneden. Of misschien iets anders, 
Maar tot mijn _dood zqu , i~ hem vervloeken. Ik zou hem ui tsohelden voor ''Mager 
rothert 11 en 11 Da t rotkr~ng'', 'en nog veel erger dingen die jij misschien ook 
niet eens weet te bedenken. Ik zou hem alles -t;oewensen wa t erger is dan mij 
overkomen is. En als hij dat niet kreeg zou het me s~ijten. In mijn bewuste
loosheid zou ik zulke dingen doen. Beslist. 

Kijk Johan, ·dat je dit niet gedaan hebt stempelt je tot iemand met een groot 
karakter. Zeifbeheersing in de wraak duidt op zelfbeheersing in de kwelling . 
Dit maakte· een tante van mij, voorzi tater van het buurtroddelclub je "Met 
punniken ·meer ziften11 • Maar toen zij haar zelfbeheersing eens verloor bij 
een gesprek over haar linker achterbuurvrouw tweehoog , stak .zij zich aan een 
giftige ~unniknaald en overleed aan een beroerte. · 

Dit is niet jouw deel, Johan. Soms, nu je weg bent, verlang ik naar je terug. 
In alle eer en deugd. Ik kijk wel eens in bibliotheken rond en ga dan in de 
leeszaal zitten. Daar zie ik duffe mensen, wier conditie (hun lichamelijk 
intellect) omgekeerd evenredig is met hun vetgehalte. Die niet verder kijken 
dan hun neus 11x lang is, tot op hun boek, En daarvoor nog een bril nodig 
hebben ook. 

Dat~ Johan, bezorgt me een koude douche~ die me niet goed bekomt. naarom 
tot spoedig weerziens. 

Adriaan. 
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